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PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM
RAZÃO DE OFÍCIO (CP, ART. 168, § 1º, III). SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL. INACOLHIMENTO. MATÉRIA NÃO VENTILADA
NO MOMENTO OPORTUNO (CPP, ART. 108). PRECLUSÃO E
PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

MÉRITO. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS PELO
CONJUNTO PROBATÓRIO. DEMONSTRADA A INVERSÃO DA
POSSE. FATO TÍPICO. DOLO EVIDENCIADO. AGENTE QUE
SE APROPRIOU DE UM CAMINHÃO E UM APARELHO
CELULAR DA VÍTIMA, COM A QUAL MANTINHA NEGÓCIO
(FRETAMENTO). ELEMENTOS SUFICIENTES A EVIDENCIAR
A CONDUTA CRIMINOSA DO RECORRENTE. ABSOLVIÇÃO
INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

- O disposto no art. 70 do Código de Processo Penal cuida da
competência territorial, relativa e prorrogável, de modo que a
ausência de sua menção, no primeiro momento que couber à
defesa manifestar-se nos autos - geralmente por ocasião da
defesa prévia (CPP, art. 396-A) -, importa em preclusão e
aceitação do Juízo.

- O agente que se apropria de bens (um caminhão e um
celular) dos quais tem a posse em razão do ofício e a inverte para
agir como se dono fosse, comete dolosamente o crime descrito
no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.

- Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento do
recurso.

- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
2015.056283-6, da comarca de Tubarão (1ª Vara Criminal), em que é apelante
Gerson Luiz Medeiros Marcos, e apelado Ministério Público do Estado de Santa
Catarina:



A Primeira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, conhecer do
recurso, afastar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Comunicar a vítima,
conforme determinação do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Custas
legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pela Desembargadora
Marli Mosimann Vargas, com voto, e dele participou o Desembargador Paulo Roberto
Sartorato.

Florianópolis, 20 de outubro de 2015.

Carlos Alberto Civinski
RELATOR
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RELATÓRIO

Denúncia: o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Gerson
Luiz Medeiros Marcos, dando-o como incurso nas sanções do art. 168, § 1º, III, do
Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

No dia 17 de junho de 2009, nas imediações do Armazém de Osório, localizado
na Estrada Geral do Sertão dos Correia, bairro Sertão dos Correia, Tubarão-SC, ao
denunciado GERSON LUIZ MEDEIROS MARCOS, funcionário da vítima Martinho da
Silva, exercendo as funções de motorista, foi entregue a guarda do caminhão
M.BEN/L 1313, ano 1979/1980, placa LZM-2905 para que efetuasse a entrega de
uma carga na cidade de Jaraguá do Sul/SC e ainda o aparelho celular, marca LG,
operadora TIM.

Após a realização da tarefa que lhe foi confiada, o denunciado se dirigiu a
cidade de Curitiba/PR, pois segundo informações, teria sido contratado para a
realização de um novo frete. Entretanto, o denunciado se dirigiu ao estado de Minas
Gerais, apropriando-se do veículo e do aparelho celular que lhe foi confiado em
detrimento do ofendido (fls. II-III).

Sentença: o Juiz de Direito Elleston Lissandro Canali julgou procedente
a denúncia para condenar Gerson Luiz Medeiros Marcos, pela prática do crime
previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de
liberdade de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na: a) prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo tempo da pena corporal, à razão de uma hora por dia de
condenação; e b) pagamento de 1 (um) salário mínimo a entidade beneficente; e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 57-62).

Recurso de apelação de Gerson Luiz Medeiros Marcos: a defesa
interpôs recurso de apelação, no qual sustentou que:

a) deve ser declarada a nulidade processual por incompetência do Juízo
processante, uma vez que a infração penal consumou-se em Curitiba/PR, nos termos
do art. 70 do Código de Processo Penal;

b) o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou
detenção não ficou evidenciado nos autos, tampouco o conjunto probatório mostra-se
suficiente para a prolação do édito condenatório.

Requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a
sentença, de modo a declarar sua nulidade e, sucessivamente, absolver o agente da
conduta narrada na denúncia (fls. 80-85).

Contrarrazões do Ministério Público: a acusação impugnou as razões
recursais, ao argumento de que:

a) não prospera a alegação de nulidade processual por incompetência
territorial, uma vez que tal matéria não foi suscitada a tempo e modo devidos, pelo
que se operou a preclusão;

b) não há falar em absolvição por ausência de dolo na conduta do
agente, pois o conjunto probatório mostra-se suficiente para configuração do delito de
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apropriação indébita, não obstante a devolução do caminhão à vítima, tendo,
inclusive, o autor apropriado-se de um aparelho celular dela, até hoje não restituído.

Postulou o conhecimento do recurso e a manutenção da sentença
condenatória (fls. 89-99).

Trânsito em julgado: muito embora não certificado pelo Juízo a quo,
verifica-se que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público, pois
intimado à fl. 64 verso.

Parecer da PGJ: o Procurador de Justiça Joel Rogério Furtado Júnior
opinou pelo conhecimento e o desprovimento do recurso (fls. 104-112).

Este é o relatório.
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VOTO

Do juízo de admissibilidade
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual

deve ser conhecido.
Da questão preliminar
A defesa aduz que deve ser declarada a nulidade processual por

incompetência do Juízo processante, uma vez que a infração penal consumou-se em
Curitiba/PR, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

Sem razão.
Dispõe o art. 70 do Código de Processo Penal:
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se

consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o
último ato de execução.

§ 1º Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora
dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no
Brasil, o último ato de execução.

§ 2º Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional,
será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha
produzido ou devia produzir seu resultado.

§ 3º Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou
quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas
de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

Trata-se de competência territorial, relativa e prorrogável, de modo que a
ausência de sua menção, no primeiro momento que couber à defesa manifestar-se
nos autos - geralmente por ocasião da defesa prévia (CPP, art. 396-A) -, importa em
preclusão e aceitação do Juízo.

Com efeito, preceitua o art. 108 do Código de Processo Penal:
Art. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente

ou por escrito, no prazo da defesa.
Oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:
A não apresentação da declinatória no prazo implica aceitação do juízo,

prorrogando-se a competência quando se tratar de competência territorial, que é
relativa. (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2009. p. 292).

No caso, vê-se que a defesa deixou de impugnar a competência do
Juízo Criminal da comarca de Tubarão, por ocasião da defesa prévia (fls. 33-36).
Fê-lo apenas em sede de alegações finais orais (mídia de fl. 55), ou seja, quando a
matéria já estava acobertada pelo instituto da preclusão.

Nesse sentido, já decidiu este Órgão Fracionário:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE,

DE HOMICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14,
INCISO II, E 18, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). AVENTADA NULIDADE
DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA RATIONE
LOCI QUE ENSEJA NULIDADE RELATIVA. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO
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LEVANTADA NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE A DEFESA SE MANIFESTOU
AOS AUTOS. ADEMAIS, PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO (ART. 563
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. "É assente
neste Sodalício Superior o entendimento de que 'a competência territorial é
matéria que gera nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas
arguida em momento oportuno, por meio de exceção de incompetência do
Juízo, ou seja, no prazo de defesa', sendo que 'tratando-se de incompetência
relativa, não tendo a defesa oposto a devida exceção, no prazo legal, resta
operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada'". (STJ - Habeas
Corpus n. 51.101/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 29/05/2006).
(Habeas Corpus 2014.041364-0, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 15-07-2014,
v.u., grifou-se).

Não é demais lembrar que vige no processo penal o princípio pas de
nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, exigindo que
a nulidade relativa venha acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, o que
não se verifica no presente caso.

Por essas razões, rechaça-se a alegação de nulidade por incompetência
do Juízo.

Do mérito
A versão da defesa é de que o dolo de apropriar-se de coisa alheia

móvel de que tem a posse ou detenção não ficou evidenciado nos autos, havendo
apenas dúvidas, que não servem para a prolação do édito condenatório.

O Magistrado a quo reconheceu a materialidade e a autoria delitivas e
condenou o apelante pela prática do crime de apropriação indébita, com aumento de
pena em 1/3 (um terço), em razão do ofício (CP, art. 168, § 1º, III).

A referida norma incriminadora estabelece que:
Apropriação indébita
Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a

detenção:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Aumento de pena
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:
[...]
III - em razão de ofício, emprego ou profissão.
Examinando o conjunto probatório, verifica-se que o recurso não

comporta provimento.
A matéria foi analisada de forma exauriente pelo membro do Ministério

Público de segundo grau, Joel Rogério Furtado Júnior, motivo pelo qual se adota o
parecer de fls. 104-112 como razão de decidir, o que é permitido pelo Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no AREsp 94.942/MG, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. em 5.2.2013, v.u.):

Quanto à tese de insuficiência probatória alegada pelo apelante, verificamos
ser totalmente descabida, já que os elementos de convicção carreados para o
presente feito são fortes e robustos, não havendo espaço para dúvidas, devendo
assim, o édito condenatório ser mantido.
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A materialidade, que é um dos elementos da tipicidade, que, por sua vez, é
componente indispensável para a caracterização do crime, está exaustivamente
demonstrada através do Boletim de Ocorrência n. 00471-2009-07566 de fls. 4/5 e
Auto de Avaliação Indireta de fl. 15, bem como pelos demais elementos de prova
carreados no presente procedimento.

No que pertine à autoria, esta sobressai nítida, na própria confissão do
recorrente GERSON LUIZ MEDEIROS MARCOS, em ambas etapas instrumentais,
senão vejamos:

"[...] Que, confirma que trabalhava como motorista de caminhão para o Sr.
Martinho da Silva; que, confirma que na data de 17/6/2009 saiu com o caminhão
de propriedade do Sr. Martinho, com destino final para São Paulo/SP, ficando de
retornar em seguida; que, depois, alega que de São Paulo foi com o caminhão,
por conta própria (sem que o Sr. Martinho soubesse) para o Estado de Minas
Gerais, local onde começou a trabalhar em uma serraria; que, alega que no local
onde estava, não era possível a comunicação; que, então, assim que saiu de São
Paulo com o caminhão, nunca mais manteve contato com o Sr. Martinho; que,
durante todo o tempo em que permaneceu em poder do caminhão do Sr.
Martinho, deixou o veículo parado, guardado na serraria onde trabalhava, pois os
pneus estavam muito velhos e não tinha dinheiro para trocá-los; que, confirma que
antes de viajar, levou consigo um aparelho de celular, de propriedade do Sr.
Martinho, para que entrasse em contato com ele; que, diz o interrogado que
acabou perdendo o referido aparelho de celular; que, somente no início deste mês
de outubro de 2010, foi que conseguiu arrumar os pneus do caminhão e voltar
para Tubarão; que, chegou nesta cidade no dia 4/10/2010, ocasião em que
procurou o Sr. Martinho e devolveu o caminhão acertando as contas com ele [...]"
[fase policial Â– fl. 27] [grifo nosso]

"[...] Que, os fatos descritos na denúncia são verdadeiros; que, chegou em
Curitiba e arrumou uma carga ali; que, recebeu o caminhão de Martinho com a
carga para ir até Jaraguá do Sul e o celular também; que, descarregou em
Jaraguá do Sul e ele lhe autorizou para ir até Curitiba carregar outro frete; que, foi
para Curitiba e carregou para Salinas, Minas Gerais; que, o caminhão ficou ruim
de pneu; que, não ligou de Curitiba para avisar do novo frete, pois perdeu o
celular, não tinha mais como entrar em contato; [...] que, chegando em Salinas,
arrumou um emprego para poder arrumar os pneus do caminhão e voltar; que,
ficou uns seis meses trabalhando na madeireira; que, o caminhão ficou lá
guardado encostado; que, ficou trabalhando num guincho deles puxando madeira
do mato; [...] que, ficou com vergonha, pois tinha sumido com o caminhão sem
entrar em contato; que, para o frete de Minas Gerais recebeu o valor de R$
1.800,00 - [2'56" a 6'36"] [...]" [Descrição livre do depoimento audiovisual Â– fl. 53]
[grifo nosso].

Corrobora com os fatos, ainda, o depoimento da vítima Martinho da Silva,
sendo que relatou, na fase extrajudicial:

"[...] que, o declarante é proprietário do caminhão M.BENZ/L 1313, cor
vermelha, ano 1979/1980, de placas LZM-2905; que, no início do mês de
junho/2009, o declarante contratou Gerson Luiz Medeiros Marcos, para que o
mesmo exercesse a função de motorista, efetuando fretes para o declarante; que,
então, no dia 17/6/2009, Gerson saiu desta cidade com o caminhão do declarante,
com uma carga de pó de ossos (proveniente de Ossatuba), e descarregou no dia
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seguinte (18/6/2009), pela manhã, no município de Jaraguá do Sul/SC; que,
acrescenta que, antes de sair em viagem, o declarante emprestou para Gerson
um aparelho celular (n. 48-9947-4289), da marca LG, para que Gerson efetuasse
contato com o declarante; que, depois de descarregar em Jaraguá do Sul, Gerson
ligou para o declarante, e disse que iria viajar para a cidade de Curitiba/PR, pois
havia conseguido mais frete; que, depois disso, o declarante não conseguiu mais
entrar em contato com Gerson; que, o declarante já tentou várias vezes ligar para
Gerson, mas o aparelho celular em questão não está disponível; que, depois, o
declarante entrou em contato com a mãe de Gerson, a Sra. Inês Medeiros
Marcos, a qual também não soube informar o paradeiro de Gerson, pois disse
que, desde que Gerson saiu em viagem, não entrou mais em contato com a
família; que, acrescenta que esta é a segunda viagem que Gerson realiza para o
declarante, sendo que, na primeira vez, ocorreu tudo perfeitamente [...]" [Fase
policial Â– fl. 6] [grifo nosso]

Não discrepando das declarações acima transcritas, no mesmo sentido, coram
judice, referida testemunha narrou:

"[...] que, ele pegou meu caminhão e fez uma viagem para Jaraguá do Sul,
tudo 'certinho'; que, chegando lá, ele disse que ia em Curitiba fazer uma entrega;
que, disse 'tudo bem'; que, nesse meio tempo, ele perdeu o telefone dele e não
conseguiram mais entrar em contato um com o outro; que, então, registrou o B.O.;
[...] que, ele ficou em Minas Gerais e, depois de 8 meses, devolveu o caminhão;
que, contratou ele para ir até Jaraguá do Sul; que, depois de uns 4 ou 5 meses do
sumiço do caminhão, GERSON comunicou que no mês seguinte devolveria o
caminhão; [...] que, dependia um pouco da renda do caminhão para sobreviver -
[0'42" a 5'47"] [...]" [Descrição livre do depoimento audiovisual Â– fl. 52] [grifo
nosso]

Assim, diante da confissão do apelante e das informações prestadas pela
vítima, verificamos que restou perfeitamente delineada a autoria criminosa descrita
na exordial acusatória.

Dentro destes parâmetros, é necessário concluir que os elementos probatórios
carreados para o presente feito nos conduzem a certeza da prática do delito previsto
no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, em que é autor GERSON LUIZ MEDEIROS
MARCOS, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

[...]
Por sua vez, da análise dos autos, verificamos que a absolvição do apelante

por ausência de dolo, não encontra embasamento nos autos, uma vez que
vislumbramos, no presente caso, o dolo específico do recorrente na prática do delito
de apropriação indébita em razão de ofício, empregou ou profissão, sendo que
mencionada tese não merece prosperar.

Sabe-se que para a consumação do delito de apropriação indébita, faz-se
necessária a caracterização dos elementos objetivo e subjetivo constantes no tipo
penal.

O elemento objetivo, é a coisa alheia móvel que foi entregue voluntariamente
para o agente e que teve sua posse invertida, em virtude do comportamento deste.

[...]
O elemento subjetivo, por sua vez, consiste na identificação do dolo, também

conhecido como animus rem sibi habendi, ou seja, é o ânimo de assenhoramento
definitivo da coisa alheia móvel.
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Desta forma, não merece prosperar referida tese, uma vez que ficou
cabalmente demonstrado o animus rem sibi habendi na perpetração da conduta
delituosa praticada pelo apelante GERSON LUIZ MEDEIROS MARCOS.

Isso porque, o apelante, conforme restou demonstrado no decorrer do
processo, apropriou-se do Caminhão M.Benz/L 1313, cor vermelha, de propriedade
da vítima Martinho da Silva, deslocando-se com mencionado veículo até o Estado de
Minas Gerais, ou seja, destino diferente daquele que havia combinado com o
ofendido.

Dessa maneira, verifica-se que inexiste qualquer elemento apto a demonstrar
que o agente não tinha a intenção de apoderar-se do referido caminhão, vez que
inclusive relatou que sumiu com o mencionado veículo.

O apelante sabia, portanto, que estava a apropriar-se, sem qualquer
autorização, do bem alheio móvel, bem como tinha plena ciência do caráter ilícito de
suas ações.

Ademais, ficou evidente que GERSON LUIZ MEDEIROS MARCOS,
consubstanciado na vontade livre e consciente, apropriou-se do caminhão acima
mencionado, quando exercia a função de motorista, descumprindo, assim, sua
obrigação legal.

Assim, restou demonstrada a inversão do título da posse, caracterizando a
conduta descrita no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, não havendo como prosperar
o pleito absolutório de ausência de dolo.

A alegada insuficiência de provas para a condenação realmente não
subsiste frente ao conjunto probatório.

Para não cair em redundância, cumpre registrar que, além das
declarações da vítima, em ambas as fases processuais, destaca-se a confissão
judicial do agente, o qual não nega que "sumiu" com o caminhão, fato, inclusive, que
o fez sentir vergonha, e perdido o celular do ofendido.

A respeito do elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo de
apropriar-se do bem alheio, igualmente desponta dos elementos aportados no
processo.

Sobre o assunto, oportuno o entendimento de Fernando Capez:
Consubstancia-se no verbo apropriar-se, que significa fazer sua a coisa de

outrem; mudar o título da posse ou detenção desvigiada, comportando-se como se
dono fosse. O agente tem legitimamente a posse ou a detenção da coisa, a qual é
transferida pelo proprietário, de forma livre e consciente, mas, em momento
posterior, inverte esse título, passando a agir como se dono fosse. Nesse momento
configura-se a apropriação indébita.

Para que se configure a agravante especial em exame é necessário que o
sujeito tenha recebido a posse ou detenção do objeto material em razão do emprego,
ou seja, deve existir um nexo de causalidade entre a relação de trabalho e o
recebimento (Curso de direito penal: parte especial. 12ª ed. vol 2. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 537-538 e 545).

Guilherme de Souza Nucci acrescenta:
Análise do núcleo do tipo: apropriar-se significa apossar ou tomar como sua

coisa que pertence a outra pessoa. Cremos que a intenção é proteger tanto a
propriedade, quanto a posse, conforme o caso. Num primeiro momento, há a
confiança do proprietário ou possuidor, entregando algo para a guarda ou uso do
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agente; no exato momento em que este é chamado a devolver o bem confiado,
negando-se, provoca a inversão da posse e a consumação do delito. (Código Penal
Comentado. 11. ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.
470).

Das lições doutrinárias transcritas, observa-se que para configurar o
crime de apropriação indébita, o dolo deverá ser posterior a posse da coisa, e é
cediço que o delito em questão consuma-se no momento em que o agente inverte o
título da posse, o que está claramente evidenciado nos autos.

Em consonância com o acatado, constatada a inversão do título da
posse, em razão da vontade livre e consciente do agente em se apropriar da coisa
pertencente à vítima, não há como acolher a tese absolutória.

O apelante e a vítima tinham uma relação de negócios,
consubstanciados no fretamento sob responsabilidade daquele com a utilização do
caminhão desta.

Além do caminhão, o agente também detinha sob sua guarda um celular
pertencente à vítima, entregue por ela, a fim de que mantivessem contatos.

O que deu azo à instauração da presente ação penal, foi o
descumprimento, por parte do apelante, do combinado que tinha com o ofendido, no
sentido de que aquele, após realizar uma entrega em Jaraguá do Sul, faria um
fretamento em Curitiba/PR. E nada mais.

Entretanto, o recorrente, sem qualquer autorização da pessoa que havia
lhe confiado a guarda dos seus pertences Â– um Caminhão M.Benz/L 1313 e um
aparelho celular da marca LG Â–, simplesmente mudou seu rumo, indo ao Estado de
Minas Gerais.

Lá permaneceu por aproximadamente um ano e quatro meses, sem que
tivesse feito qualquer contato com o proprietário/ofendido. Justificou sua conduta
dizendo que, por ter perdido o celular dele, ficou prejudicada qualquer comunicação,
inclusive, com familiares.

A justificativa não parou por aí. Disse, ainda, que, na época, "ninguém
tinha telefone", tampouco sabia o número de alguém para comunicar sua situação.

Ora, além de pouco crível, o argumento caiu por terra quando o
recorrente afirmou, durante o seu interrogatório judicial (mídia de fl. 55), que, "quando
quis voltar embora", deu um jeito de entrar em contato com a vítima, para dizer a ela
que devolveria o caminhão.

Nesse ponto, a despeito da restituição parcial dos bens à vítima Â– o
celular dela até hoje não foi devolvido Â–, tem-se que tal circunstância não exime o
agente da responsabilidade penal, na esteira dos precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DA PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INCISO III,
DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO TANTO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA,
QUANTO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO SUBJETIVO DO
AGENTE. INADMISSIBILIDADE. ADVOGADO QUE, COM ANIMUS REM SIBI
HABENDI, SE APROPRIA INDEVIDAMENTE DE NUMERÁRIO PERTENCENTE AO
SEU CLIENTE, OBTIDO EM DEMANDA JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA
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DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ORAL FIRME E COERENTE.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO
CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA,
OUTROSSIM, INAPLICÁVEL AO CASO EM TELA. VALOR APROPRIADO
INDEVIDAMENTE DE CONSIDERÁVEL MONTA. DELITO, ADEMAIS, QUE FORA
PERPETRADO NA SUA FORMA QUALIFICADA. DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO
QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ISENTAR O AGENTE DA RESPONSABILIDADE
PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "O
dolo do delito é a vontade de se apropriar da coisa alheia móvel. A ausência do
animus rem sibi habendi exclui, subjetivamente, a apropriação indébita. Exige-se,
para a apropriação indébita, o elemento subjetivo do tipo (dolo específico), ou seja, a
vontade de ter, como proprietário, a coisa para si ou para outrem. O dolo revela-se
pela disposição do agente, que inverte o título da posse". (MIRABETE, Julio Fabbrini.
Manual de Direito Penal, 6ª. ed., São Paulo: Atlas, 1992, p. 259). 2. Não há nenhuma
dúvida de que o réu/apelante tinha intenção de apropriar-se da quantia que lhe fora
confiada em razão da sua profissão, uma vez que, por ato voluntário e consciente,
inverteu o título da posse exercida sobre a coisa - que detinha em razão dos poderes
exercidos como advogado da vítima -, passando a dispor como se proprietário fosse.
3. O valor apropriado indevidamente pelo acusado (R$ 700,00), não se afigura
insignificante, pois, além de ser de considerável monta, ultrapassou, e muito, o valor
delimitado ao salário-mínimo vigente na época dos fatos 4. A restituição do valor
objeto da apropriação indébita não é capaz de ocasionar a aplicação do
princípio da insignificância/bagatela ou de isentar o agente da
responsabilidade penal, visto que a devolução somente ocorrera por força do
decisum emanado pela Ordem dos Advogados do Brasil que, ao apreciar a
representação formulada pela vítima, determinou a devolução do numerário.
(Apelação Criminal 2011.086253-8, Primeira Câmara Criminal, rel. Des. Paulo
Roberto Sartorato, j. 09-07-2013, v.u., grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA EM
RAZÃO DO EMPREGO. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO
DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
INADMISSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. APROPRIAÇÃO E USO, COMO SE
DONO FOSSE, DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS QUE DETINHA EM RAZÃO
DE EMPREGO DE FARMACÊUTICO. ANIMUS REM SIBI HABENDI
CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECORRENTE DA
REPARAÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. ATO QUE NÃO ENSEJA A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. ADEMAIS,
HIPÓTESE EM QUE A REPARAÇÃO SE DEU APÓS O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA E DE MODO PARCIAL. "No delito de apropriação indébita, a
devolução da quantia apropriada antes do recebimento da denúncia não enseja
a extinção da punibilidade. (Precedentes do STJ e do STF)" (STJ, REsp
843.713/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12-12-2006).
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 16
DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE QUE A
REPARAÇÃO FOSSE EFETUADA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. "[...] A
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reparação deve também abranger todo o prejuízo causado ao sujeito passivo do
crime, e a devolução parcial ou o ressarcimento incompleto poderão constituir
apenas circunstância atenuante na fixação da pena (art. 66). Por força da lei, a
restituição ou reparação do dano só terá o efeito de causa de diminuição de pena se
for efetuada antes do recebimento da denúncia ou da queixa [...] (MIRABETE, Julio
de Fabbrini; MIRABETE, Renato N. Código penal interpretado. 9. ed. atual. São
Paulo: Atlas, 2015. p. 84). RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Criminal
2015.009138-2, Quarta Câmara Criminal, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j.
20-08-2015, v.u., grifou-se).

Desse modo, tem-se que todos os elementos do delito de apropriação
indébita estão preenchidos, principalmente porque o recorrente recebeu um caminhão
e um aparelho de celular, em razão do ofício, e inverteu a posse dos bens
intencionalmente.

Está evidente a violação da confiança que lhe foi depositada pela vítima
Â– tanto é que esta procurou a autoridade policial (boletim de ocorrência de fls. 4/5)
para noticiar fato capitulado como "apropriação indébita" Â–, o que certamente
merece repreensão penal.

Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO

INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DA PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INCISO III,
DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO TANTO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA,
QUANTO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO SUBJETIVO.
INADMISSIBILIDADE. AGENTE COM MANIFESTO ANIMUS REM SIBI HABENDI.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ORAL
FIRME E COERENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A EMBASAR
O DECRETO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO
DE READEQUAÇÃO DA PENA. REPRIMENDA FIXADA DE MANEIRA
ESCORREITA. SANÇÃO QUE NÃO MERECE REPAROS. SUBSTITUIÇÃO DA
REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA
PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
NESTE PONTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "O dolo do delito é a vontade de se apropriar da coisa alheia móvel. A
ausência do animus rem sibi habendi exclui, subjetivamente, a apropriação
indébita. Exige-se, para a apropriação indébita, o elemento subjetivo do tipo
(dolo específico), ou seja, a vontade de ter, como proprietário, a coisa para si
ou para outrem. O dolo revela-se pela disposição do agente, que inverte o título
da posse". (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, 6ª. ed., São Paulo:
Atlas, 1992, p. 259).

2. Inexistem dúvidas de que o réu/apelante tinha intenção de apropriar-se
do veículo que lhe fora confiado em razão da sua profissão, uma vez que, por
ato voluntário e consciente, inverteu o título da posse exercida sobre a coisa -
que detinha em razão dos poderes exercidos como mecânico -, passando a
dispor como se proprietário fosse.

3. A reprimenda aplicada em primeiro grau não merece qualquer reparo
quando fixada com atenção às operadoras insculpidas no art. 59 do Código Penal e
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aos demais parâmetros legais, que garantem a sua individualização e contribuem
para a efetivação dos objetivos da reprimenda, quais sejam: retribuição, prevenção e
ressocialização do apenado.

4. Não se conhece do pedido recursal no tocante a substituição da pena por
restritivas de direitos se a providência pleiteada já foi atendida na sentença
impugnada (Apelação Criminal 2013.017390-1, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des.
Paulo Roberto Sartorato, j. 25.03.2014, v.u., grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CP). RÉU QUE NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
SUPOSTAMENTE SE APROPRIOU DE VEÍCULO QUE PERTENCIA A SEU
EMPREGADOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA
COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA. DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA
E PELOS POLICIAIS NA FASE JUDICIAL QUE EVIDENCIAM O DOLO DO
ACUSADO. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRO UM DIA APÓS OS
FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(Apelação Criminal 2014.039223-6, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Volnei
Celso Tomazini, j. 07.10.2014, v.u., grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA
EM RAZÃO DA PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INC. III, DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ADVOGADO QUE RETÉM INDEVIDA
E DOLOSAMENTE VALORES ENTREGUES POR SEU CLIENTE E QUE SERIAM
DESTINADOS A LIQUIDAR OBRIGAÇÃO PERANTE A OUTRA PARTE EM AÇÃO
JUDICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEMAIS
ELEMENTOS DE PROVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO TÍTULO DE POSSE DE ALHEIA PARA PRÓPRIA
CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
(Apelação Criminal 2013.056608-9, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Rodrigo
Collaço, j. 03.07.2014, v.u., grifou-se).

Por essas razões, mantém-se a sentença condenatória.
Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso, afastar a

preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Este é o voto.
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